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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013
Sammandrag: Under år 2013 har renoveringsarbetena i Biblion fortsatt, dock i långsammare tempo än föregående år. I huvudsak har det handlat om utrymmet utanför
herrtoaletten, som blivit arkivrum. Förhandlingar har förts med styrelsen för Bostads
Ab Skolhusgatan 13, som äger fastigheten, om möjliga ändringar i bolagsordningen.
Logosmappen används flitigt men har inte utökats i samma takt som tidigare. En kursdag har hållits.
1 Föreningens medlemmar

Under året har inga ändringar skett i medlemskåren. Antalet medlemmar var vid årsskiftet 19.

2 Årsmöte

Årsmötet hölls den 20 mars 2013 i Biblion, Vasa med nio medlemmar närvarande. Vidare deltog två medlemmar via Skype. Vid årsmötet behandlades vanliga årsmötesärenden.

3 Styrelse

Styrelsen bestod under året av
Botvid Lindström, ordförande
John Lasén, vice ordförande
Klas-Erik Isaksson, medlem
Ralf Sandberg, kassör
Ola Österbacka, sekreterare
Styrelsen sammankom till fem protokollförda sammanträden. Antalet behandlade ärenden var 39. Däremellan har inofficiella överläggningar förts.

4 Verksamhetsgranskare

Som verksamhetsgranskare för 2013 fungerade Birgit Sjöberg med Hans Ahlskog som
ersättare.

5 Medlemskap och relationer till andra organisationer
Föreningen är samverkande medlem i Svenska studiecentralen (SSC).
I arbetet med GS-arkiv har samarbete upprätthållits med Lappträsk hembygdsförening.
John Lasén har representerat Föreningen i styrelsen för Bostads Ab Skolhusgatan 13.
6 Köpta tjänster

Föreningen har ingen anställd arbetskraft. OF system / Ola Österbacka har fakturerat för
tjänster för tidningsproduktionen för täckande av kostnader för programvara.
OF system har numera driftsansvaret för Logosmappens databaser utan kostnader för
Föreningen.
Advokatbyrå Niinikangas, Berglund och Fjellström har anlitats i fastighetsfrågor. CGRrevisor Hans Jåfs har granskat efterkalkyler för driftsvederlaget. Jari Kulmala har anlitats för underhåll av flygeln.

7 Biblion

Under vintern och våren fortsatte talkoarbetena i hallen och ett arkiv inreddes invid toaletterna.
Förhandlingarna med Bostads Ab Skolhusgatan 13 i syfte att nå en överenskommelse
om ändring av bolagsordningen har fortsatt i långsammare tempo, men utan resultat.
Botvid Lindström har haft styrelsens fullmakt att representera Föreningen vid bolagsstämmorna.

FÖRENINGEN LOGOS I ÖSTERBOTTEN RF	


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013	


2 (4)

S:t Johannes evangelisk-lutherska församling, Suomen Luterilainen tunnustuskirkko,
Luterilainen ristin seurakunta och Suomen Luther-säätiö har hyrt Biblion för gudstjänster. S:t Johannes församling hyr lilla salen för bibelstudier. S:t Jakobs församling har
hållit några bibelstudier rubricerade ”Kyrkans sju kännetecken”. Även ett fåtal andra
möten har hållits av utomstående. För verksamheten i Biblion finns en webbkalender,
som numera är integrerad i den nya webbplatsen.
8 Verksamhet

8.1 Logosmappen
Logosmappen har från början av 2013 ny utformning med ett modernt, responsivt
gränssnitt. De gamla sidorna är fortfarande tillgängliga parallellt.
Logosmappen har ett troget antal besökare som har ökat något, även om antalet besök
har minskat. Diagrammet nedan visar några jämförelsesiffror för Logosmappen, Folkbibeln Online och ingångssidan till databasservern Kefas för hela året 2013. Inom parentes anges värden för 2012. Kefas driver bl.a. Gezelius bibelverk, Dagens andakt, Kyrktexter, Trosfrågan, Sång- och musik, Logos förlag, OUS och GS-arkiv. Även Folkbibeln
drivs av Kefas men med egen adress, folkbibeln.net. Där är intresset tydligt i stigande.
Funktion
Logosmappen
Folkbibeln
Kefas

Unika personer

Besök Sv %

Fi %

5 333 (5 220)

13 639 (14 466)

56

35

67 661 (58 646)

258 843 (235 700)

84

11

524 (520)

2 245 (2 834)

22

78

Det totala antalet sidvisningar för Logosmappen var 32 962, för Folkbibeln 1,58 miljoner (ca 4 160 per dygn) och för Kefas 3 141.
Föreningen har för information, tidningen, förlaget och ekonomin en separat domän:
foreningenlogos.fi.
Internetförbindelse (10/2 Mbps) hyrs från Anvia som en vanlig konsumentlinje. Multitronic är värd för Logosmappens webbsidor, Föreningens nya webbplats och databasservern Kefas.
Nyheter i Logosmappen under året:
•
•
•
•

En genomgång av ämbetet enligt CA V, i översättning (Gunilla Hedkvist) från
Brug: The Ministry of the Word.
Ola Österbackas kompendium om Första Moseboken, del 1 med urhistorien.
Kompendiet har sakgranskats av Seth Erlandsson.
Utökning av samlingen av böner från Främlingarnas hemliv (modernisering av
Jari Rättö).
Några kortare föredrag och artiklar.

8.2 Samlingar
På trettondagen den 6 januari bjöds på julgröt.
Föreningens årsfest utformades som en kursdag den 18 maj med föreläsningar av Mats
Molén: Bibeln, skapelsen och Noas flod. Ett 30-tal personer var närvarande, vilket var
en besvikelse. Vi hade dock konkurrens av säsongens första riktigt varma dag och av
semifinalmatch Sverige-Finland i ishockey-VM.

FÖRENINGEN LOGOS I ÖSTERBOTTEN RF	


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013	


3 (4)

8.3 Förlagsverksamhet
Föreningen har skött distribution av ett antal böcker, både egen utgivning och andras.
Inga nya böcker producerades under året, men en tilläggsupplaga på 20 ex. togs av Den
kristna församlingen. Föreningen är befriad från mervärdesskattskyldigheten från
1.1.2013.
8.4 Tidningen Logos
Tidningen Logos utkom med två nummer på 16 sidor. Upplagan var 350 ex. Dessutom
har tiotals läsare tagit del av tidningen via pdf-utgåva på Internet. Tidningen har utsänts
gratis till dem som meddelat intresse, och kostnaderna kunde till största delen täckas
med frivilliga gåvor. Som redaktör fungerade Ola Österbacka och som ansvarig utgivare
Botvid Lindström. Redaktionsrådet utgjordes av Föreningens styrelse.
8.5 Afrikahjälpen
Afrikahjälpen har fortsatt tack vare de fondmedel som donerats av Gottfrid Sirén. Afrikahjälpen kanaliseras till medellösa barn och ungdomar i Tanzania via Barbro FinskasMushendwa.
8.6 Övrigt
Under ett par talkodagar genomsöktes kvarvarande arkivlådor efter Gottfrid Sirén och
papper som ansågs ha värde sorterades ut. Dessa omhändertogs av Thomas Rosenberg
och har i huvudsak förts till Kycklings för att förvaltas av Lappträsk hembygdsförening.
9 Ekonomi

En viss oro inför framtiden ger ekonomin anledning till, eftersom resultatet före investerings- och finansieringsposterna i resultaträkningen under de två senaste åren visar ett
rejält minus: -1 603,69 (2012) och -1 528,59 (2013). En orsak härtill är det oskäligt höga bolagsvederlag som Föreningen betalar till Bostads Ab Skolhusgatan 13.
Under verksamhetsåret uppgick det sammanlagda beloppet av gåvor och kollekter till
8 872,15 euro (26 650,13 år 2012), vilket innebär en minskning med 66,7 % jämfört
med föregående år. Av detta utgjorde medlemsintäkterna 4 351,86 (7 004,13, minskning
ca 37,9 %) och inbetalningarna av andra än medlemmar 4 520,29 (19 646,00, minskning 76 %).
Av det belopp som bokförts som medlemsintäkt, dvs. 4 351,86, var 2 170,00 (2 622,72)
avsett för verksamhetsfonden och 120,00 (25,00) för tidningen. Resten av medlemsintäkterna var inte avsedda för något speciellt ändamål.
Av intäkterna från icke-medlemmar utgjorde 1 565,00 (1 078,00) inbetalningar till verksamhetsfonden, 1 033,59 (1 425,00) för tidningen och 969,60 (13 873,97) för renoveringen. I det här renoveringsbidraget ingår 399,60 (480,00) ur offerkistan.
Det sammanlagda beloppet av intäkterna till verksamhetsfonden blev således 3 735,00
(3 700,72), för tidningen 1 153,59 (1 450,00) och för renoveringen 969,60 (15 586,20).
Utöver Föreningens egen kollekt, 291,00 från kursen Bibeln, dinosaurier och Noas flod,
erhölls av S:t Johannes evangelisk-lutherska församling 215,00 och av Lutherstiftelsen
92,00. För sin kursverksamhet fick föreningen 76,00 i understöd av Svenska folkskolans
vänner.
Loppmarknaden inbringade 94,50 (898,00).
Av årets renoveringskostnader har 823,19 (20 116,41) aktiverats, och de gäller främst
diverse material. Av de aktiverade renoveringskostnaderna gjordes liksom föregående år
en avskrivning på 4 %, dvs. 805,40 (804,66).
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Underskottet av den ordinarie verksamheten, 10 275,46 (28 285,15), uppvägs inte av de
tillförda medlen, 8 746,87 (26 681,46), varför resultatet före investerings- och finansieringsposterna visar ett underskott på 1 528,59 (1 603,69). Det här innebär att årets ekonomiska resultat inte kan betecknas som tillfredsställande.
Till det finansiella stödet under året bidrog ett stort antal privatpersoner i Finland och
några i Sverige. Dessutom fick Föreningen gåvor in natura av Föreningens medlemmar
och vänner, vilka också bidrog med tjänster i form av oavlönade arbetsinsatser.
Av det ursprungliga banklånet på 8 000,00, som togs år 2007 vid förvärvandet av aktierna som berättigar till innehav av föreningslokalen Biblion i Bostads Ab Skolhusgatan
13, återstår 3 620,71 (4 451,02). Ett andra banklån på 25 000,00 upptogs år 2012 för att
finansiera renoveringarna. Av detta lån återstår 21 813,34 (24 169,23). Vartdera lånet
har en löptid på tio år.
Från verksamhetsfonden överfördes 2 900,00 till verksamheten, medan till fonden överfördes de medlemsintäkter, alltså 2 170,00, som riktats till fonden. Överföringarna tillsammans med de direkta inbetalningarna till fonden, 1 078,00, gjorde att den ökade med
835,00 från 12 806,28 till 13 641,28.
Från Afrika-fonden överfördes 1 200,00 till Afrika-hjälpen, varför fonden minskade
med från 3 437,78 till 2 237,78.
Projektfondens kapital rördes inte under året, och det utgör fortfarande 5 915,32.
Resultaträkningen visar ett underskott på 94,53 (överskott 34,20 år 2012).
10 Slutord

Föreningen Logos har fått arbeta i Guds rike i mer än tolv år i en omvälvande tid.
Mycket är i dag annorlunda än när Föreningen grundades. Uppgifter finns över nog i
Guds rike, men ingen mänsklig organisation är ett självändamål. Vi bör i varje tid ställa
oss frågan, i vilken form evangeliet bäst kan spridas. Frågan om Föreningens framtid
har därför blivit aktuell i styrelsen och kommer att bli viktig under det nya året.
För arbete, förböner, offer och understöd uttalar Föreningen sitt varma tack.
Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som
älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna
Gud, ty Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i
att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning
för våra synder. (1 Joh 4:7–10)
Vasa, den 12 februari 2014
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